
Dansk Indeklima Mærkning 
Certifikat nr. 005 

  
 

 

 

Dansk Indeklima Mærkning attesterer herved, at produktgruppen: 

 

Tæppe med latexbagside 

 

fra virksomheden 
 

egetæpper a/s 

Industrivej Nord 25 

7400 Herning 

 
er godkendt og tildelt mærkningstilladelse 

 
 

 

Den deklarerede indeklimarelevante tidsværdi er fastlagt 
i henhold til kravene i Dansk Indeklima Mærknings 

 
Prøvnings- og mærkningskriterier for 

Textile gulvbelægninger, 3. udgave, 2005 
samt Generelle Mærkningskriterier, 5. udgave, 2007 

 
Mærkningen er baseret på prøvning af  

Epoca Classic cl 
 

 
 

Certifikatet er gyldigt 5 år fra: 
 

30. april 2016 

 

ved årlig attestation af det tilhørende bilag 1-005 i henhold til 
Dansk Indeklima Mærknings gældende forretningsorden.  

 
Dansk Indeklima Mærkning kan tilbagekalde retten til brug af dette  

certifikat, såfremt virksomheden ikke opfylder kravene. 
 

Dette certifikat kan også findes på www.teknologisk.dk/DIM 
 

For Dansk Indeklima Mærkning 
 

Ledende medarbejder 

 

 Dato 
 

29.07.2016 

 



Dansk Indeklima Mærkning 
Certifikat nr. 005 
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Bilag 1-005 

Certifikatindehaver: 
egetæpper a/s 
Industrivej Nord 25 
7400 Herning 
 
Certifikat udstedt 1. gang: 
1. maj 1995 

 

   

   

   

   

 
 
Mærkningsgrundlag: 
Dansk Indeklima Mærknings prøvnings- og mærkningskriterier for Textile gulvbelægninger, 3. udgave, 
2005. Den maksimale, acceptable tidsværdi for textile gulvbelægninger er bestemt til 60 døgn. Certifi-
katet er gældende for produkter, der kan regnes for identiske med det prøvede produkt med hensyn til 
de indeklimaegenskaber, prøvnings- og mærkningskriterierne omhandler. 
 
Omfattede produktegenskaber: 
Certifikatet og den deklarerede, indeklimarelevante tidsværdi omfatter alene produktgruppens egen-
skaber i forhold til lugt og irritation i øjne, næse og øvre luftveje. Den deklarerede, indeklimarelevante 
tidsværdi fastlægges på basis af resultaterne af kemiske analyser såvel som sensorisk bedømmelse. 
Deklareret tidsværdi:  
 

 

30 døgn 
 
 
Krav til produktinformation: 
Certifikatindehaveren skal på forlangende udlevere produktbeskrivelse, oversigt over handelsnavne 
omfattet af certifikatet, vejledninger i projektering, transport, lagring og montering, rengøring og vedli-
geholdelse, der skal følges for ikke at forringe produktets indeklimamæssige påvirkning i praksis. 
 
Overvågning og fornyelse af mærkningstilladelse: 
Dansk Indeklima Mærkning foretager kontrol i henhold til gældende forretningsorden. Certifikatet er 
ikke gyldigt uden nærværende bilag, dateret og med gyldighedsperiode samt underskrevet af Dansk 
Indeklima Mærknings ledende medarbejder. 
 
Virksomhedens ansøgning om forlængelse af mærkningstilladelse er ifølge Dansk Indeklima Mærk-
nings gældende krav behandlet med tilfredsstillende udfald: 
 

Mærkningstilladelse forlænget 29.07.2016 28.04.2017    

Sign. vedr. seneste forlængelse 

  

  
 

Mærkningstilladelsen udløber 30.04.2017 30.04.2018    

 


